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KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝ VANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctv a a rozvoja bývania MsZ 

zo dňa 04.10.2016 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Ročná správa o realizácií PHSR za rok 2015 a aktualizácia Akčných plánov PHSR na rok 2016-

2018 
2. Správa o činnosti Bratislavského dobrovoľníckeho centra za obdobie január – jún 2016 
3. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre 

starších občanov 
4. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej 

rodiny 
5. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 
6. Informácia o pridelených bytoch za obdobie 2. a 3. štvrťroka 2016 
7. Rôzne 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 17:00 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila podpredsedníčka komisie Mgr. Zdenka Zaťovičová a viedla predsedníčka 
komisie Ing. arch. Lucia Štasselová. Komisia odsúhlasila zmenu programu doplnením bodov 1 a 7. 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Ročná správa o realizácií PHSR za rok 2015 
a aktualizácia Akčných plánov PHSR na rok 2016-2018“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť 
      1.    Ročnú správu o realizácií PHSR za rok 2015 

2. Aktualizáciu Akčných plánov na rok 2016-2018. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Správa o činnosti Bratislavského 
dobrovoľníckeho centra za obdobie január – jún 2016“, ktorý predložila Mgr. Gabriela Podmaková, 
výkonná riaditeľka Bratislavského dobrovoľníckeho centra. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie správu o činnosti 
Bratislavského dobrovoľníckeho centra za obdobie január – jún 2016 a zároveň súhlasí s jeho 
financovaním aj v roku 2017 vo výške 20 000 €. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
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K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál týkajúci sa žiadateľov o obecný nájomný byt 
a nájomcov obecných nájomných bytov v projekte Dom pre starších občanov, ktorý predložil JUDr. 
Michal Ovsaník, vedúci oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. zaradi ť žiadate ľov do zoznamu žiadate ľov o nájom obecného bytu: 
- Ľudovíta Herczoga, 
- Annu Mazáčovú, 
- Štefániu Stankovú, 
- Mariána Klima. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. nesúhlasi ť s udelením výnimky pre nezaradených žiadate ľov z dôvodu nesplnenia 
podmienok: 
- Jaroslavu Polákovú, 
- Jozefa Csina. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasi ť s preradením žiadate ľa do zoznamu žiadate ľov mimo projektov bývania: 
- Františka Hekeľa. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 4: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál týkajúci sa žiadateľov o obecný nájomný byt 
a nájomcov obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej rodiny, ktorý predložila JUDr. Oľga 
Zemanová, pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi s udelením výnimky z veku: 
- Simonou Škriňovou a Jurajom Horváthom.  
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasi ť so zámenou bytu u žiadate ľov: 
- Timea Luptáková a Roman Blanarovič.  
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. pred ĺžiť nájom so žiadate ľom na dobu maximálne 2 roky, resp. do vzniku nájmu k bytu 
pridelenému ako bytová náhrada: 
- Róbertom Garadym. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. pred ĺžiť nájom so žiadate ľmi na dobu 2 roky: 
- Branislavom Ulrichom a Karin Kesegovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 1 
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K bodu 5: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál týkajúci sa žiadateľov o obecný nájomný byt 
a nájomcov obecných nájomných bytov mimo projektov, ktorý predložila Jarmila Singhoferová, 
pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľkou: 
- Ľubicou Šarkányiovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasi ť so zámenou bytu u žiadate ľov: 
- Karolom Bihárim a Irenou Síkorovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. vyradi ť z poradovníka žiadate ľov o nájom obecného bytu a ponecha ť v zozname žiadate ľov 
o nájom obecného bytu z dôvodu nedoru čenia požadovaných dokladov: 
- Renátu Rigovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. na najbližšom zasadnutí komisie poda ť informáciu o doru čení resp. nedoru čení 
požadovaných dokladov od žiadate ľky: 
- Hajnalky Szucsovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. obnovi ť nájom so žiadate ľkou na dobu ur čitú - 2 roky: 
- Soňou Roháčkovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. nesúhlasi ť so zaradením žiadate ľky do zoznamu žiadate ľov o zámenu bytu: 
- Klaudiu Herbergerovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
7. súhlasi ť so zaradením žiadate ľky do zoznamu žiadate ľov o nájom obecného bytu s udelením 
výnimky zo skuto čnosti, že je spoluvlastníkom bytu: 
- Silviu Bodlákovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
8. nesúhlasi ť s udelením výnimky pre nezaradeného žiadate ľa z dôvodu nesplnenia 
podmienok: 
- Stojana Lekoskeho. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
9. opätovne predloži ť na najbližšom zasadnutí komisie dopl ňujúce informácie k p. Petrovi 
Tamášiovi o dôvode jeho nezamestnanosti, evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny, prípadne doklad o hradení zdravotného a s ociálneho poistenia ako samoplatcu.  
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
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K bodu 6: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Informácia o pridelených bytoch za obdobie 2. 
a 3. štvrťroka 2016“, ktorý predložil Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie informáciu o pridelených 
bytoch za obdobie 2. a 3. štvrťroka 2016. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 7 Rôzne: 
Komisia poveruje predsední čku komisie o predloženie materiálu na zasadnutie Me stského 
zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy v októbri 2016 oh ľadom zmluvy o spolupráci pri 
poskytovaní sociálnej služby chráneného bývania s n eziskovou organizáciou Lepší svet.  
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
                    Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r. 
                                                     predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 06.10.2016 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 
 


